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съюз и Европейската общност за атомна енергия ((2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите беше възложено да представи на Вашата комисия становище под 
формата на писмо.
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Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа този въпрос на 
своето заседание от 4 декември 2019 г. На своето заседание1, комисията реши да 
прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението си 
за резолюция следните предложения:

С уважение,

Д-р Петра Де Сутер (MD, PhD)
Председател

1 На окончателното гласуване присъстваха: Пиер Карлескинд (изпълняващ длъжността председател), 
Ружа Тун унд Хоенщайн (заместник-председател), Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш,(заместник-председател), Петра Де Сутер (докладчик по становище), Адам Белан, Карло 
Фиданца, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, Андрус Ансип, Пабло Ариас Ечеверия, Паскал Аримон, 
Ана-Мишел Асимакопулу, Алесандра Басо, Брандо Бенифеи, Адам Белан, Хинек Блашко, Биляна  
Борзан, Влад-Мариус Ботош, Маркус Бухайт, Дита Харанзова, Давид Корман, Динеш Дамиджа, Карло 
Фиданца, Евелин Гебхарт, Александра Гезе, Свеня Хан, Виржини Жорон, Еуген Юржица, Арба 
Кокалари, Марцел Колая, Джон Лонгуърт, Мортен Льокегор, Адриана Малдонадо Лопес, Лешек Милер, 
Дан-Щефан Мотряну, Ан-Софи Пелтие, Иржи Поспишил, Кристел Шалдемозе, Томислав Сокол, Едина 
Тот, Ким Ван Спарентак, Марион Валсман и Иван Щефанец.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вътрешен пазар 

1. припомня, че свободното движение на стоки в рамките на единния пазар се 
осигурява от Митническия съюз и правилата за хармонизация и взаимно 
признаване на продуктите, както и от съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз; следователно наблюдението на пазара и строгите продуктови стандарти са 
съществена и незаменима част от всички бъдещи отношения с Обединеното 
кралство, за да се гарантират равни условия за предприятията от ЕС и подобаваща 
защита на потребителите в ЕС;

2. настоява оперативните процедури, които ще бъдат приети по време на преходния 
режим, да бъдат насочени към запазване на правилата на вътрешния пазар на 
Съюза за стоки и на митническия съюз; поради това е от изключително значение 
да се гарантира съответствието на стоките с правилата на единния пазар;

3. отбелязва със задоволство, че в общи линии Споразумението запазва 
приложимите основни принципи относно свободното движение на услуги, 
установяването и признаването на професионалните квалификации по време на 
преходния период, за да бъдат избягвани смущения във функционирането на 
единния пазар;

4. в това отношение припомня по-специално, че съгласно член 25 от 
Споразумението, при спазване на някои ограничения, самостоятелно заетите лица 
се ползват от правата, гарантирани от Договора относно свободата на 
установяване и свободното предоставяне на услуги; правото на упражняване на 
професия е гарантирано в член 27 от Споразумението, като се има предвид, че 
признаването на професионалните квалификации преди края на преходния 
период, направено в съответствие с приложимите разпоредби на Директивата 
относно признаването на професионалните квалификации или на Директивата за 
установяване на адвокати, ще съхрани неговото действие; за да се улеснява 
прилагането на тези разпоредби на практика, административното сътрудничество 
в областта на признаването на професионалните квалификации е предвидено в 
член 29 от Споразумението;

5. приветства факта, че Споразумението изяснява приложимите правила за 
процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са започнати преди края 
на преходния период и които не са финализирани в рамките на преходния период, 
включително по отношение на средствата за правна защита;

Политика за потребителите

6. подчертава, че правата на потребителите, произтичащи от правото на ЕС и други 
приложими правила на ЕС, са напълно приложими по време на преходния период, 
и подчертава, че въпреки че положението не следва да се променя за потребители 
и търговци, които следва да имат същите права и задължения по време на 
преходния период, е важно потребителите да бъдат адекватно информирани, ако 
пазаруват в Обединеното кралство или от търговец от Обединеното кралство;
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Митници 

7. счита, че в резултат на напускането на митническия съюз ос страна на 
Обединеното кралство може да се очаква напрежение в търговията и във веригите 
на доставки на дружествата; счита, че следва да се избягват сериозни смущения в 
движението на стоки; като се има предвид, че проверката на подготвеността, 
която беше извършена от 27-те държави членки на ЕС с подкрепата на 
Европейската комисия, следва да бъде щателно оценена, да бъде повишена и че 
при необходимост следва да бъдат отпускани ресурси увеличи, така че проверката 
на подготвеността да се превърне в приоритет в процеса на Брексит;

8. приветства като стъпка напред разпоредбите, насочени към улесняването на 
движението през Великобритания на транзитни стоки между две точки, които са 
част митническия съюз;

Протокол за Ирландия/Северна Ирландия 

9. отбелязва, че все още се наблюдава голяма степен на несигурност по отношение 
на конкретните договорености, които ще подкрепят функционирането на 
споразумението за запазване на Северна Ирландия в митническия съюз (както и в 
рамките на правилата на единния пазар) за стоки и селскостопански продукти; 
повечето от тези договорености ще трябва да бъдат определени от съвместен 
комитет; необходимо е да бъдат полагани максимални усилия, за да се гарантира, 
че въведените от Съвместния комитет процедури и механизми за контрол дават 
възможност за ефективно разкриване сред стоките, внасяни от Великобритания в 
Северна Ирландия, на тези, които са определени като „изложени на риск от 
последващо внасяне в Съюза“; значението на правилното идентифициране на 
стоките, принадлежащи към тази категория, се корени във факта, че те ще 
подлежат на тарифи, акцизи или ДДС в ЕС и че те трябва да са в съответствие с 
правилата на единния пазар;

10. счита, че ако на Обединеното кралство бъде поверено събирането на собствените 
ресурси в бюджета на Съюза, които би трябвало да бъдат изплащани обратно на 
Съюза, естествената мярка за защита на финансовите интереси на Съюза би била 
да се въведе подходящ механизъм за надзор върху правилното прилагане на 
процедурата за разкриване на стоки, „които са изложени на риск от последващо 
внасяне в Съюза“; договореностите трябва да гарантират, че контролът върху 
селскостопанските и хранителните продукти, например фитосанитарните 
проверки, не би бил по-малко строг от контрола на всеки входен пункт в държава 
— членка на ЕС; по същия начин спазването на правилата и разпоредбите на 
единния пазар не следва да оставя възможност за „вратички“; не трябва да 
съществува възможност търговските оператори да получават печалби от 
пренасочването на операции към места, където би било възможно избягването на 
стандартните регулаторни задължения;

11. подчертава, че следва да се гарантира подходящ контрол за Европейския 
парламент на съгласуваността и хармонизирането на разработените от 
Съвместния комитет договорености, както и на ефективността на въведените 
решения;
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Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) призовава водещата 
комисия по конституционни въпроси (AFCO) да препоръча на Парламента да даде 
своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 
(2018/0427(NLE)).


